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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom direktivet om marknadsmissbruk 2003/6/EG infördes en övergripande ram för att 
hantera ”marknadsmissbruk” (insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan). I förslaget till 
förordning utvidgas räckvidden för ramen för marknadsmissbruk till alla finansiella 
instrument som omfattas av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID), för 
att öka marknadens integritet och investerarskyddet och samtidigt säkerställa en enda 
regeluppsättning och lika konkurrensvillkor.

Omarbetningen av MiFID, som kommissionen samtidigt föreslog, omklassificerar 
utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) som finansiella 
instrument, varmed hela EU-marknaden för utsläppsrätter blir föremål för 
finansmarknadsreglering.

Även om över 80 procent av marknaden för utsläppsrätter är en derivatmarknad, och därför 
redan omfattas av MiFID och direktivet om marknadsmissbruk, syftar den nya förordningen 
om marknadsmissbruk till att utöka marknadsskyddet till den primära marknaden och 
oreglerade spotmarknader för utsläppsrätter, för att undvika bedrägerier som skulle kunna 
skada förtroendet för systemet för handel med utsläppsrätter. MiFID-direktivet och 
direktiv 2003/6/EG om marknadsmissbruk skulle gälla, och därigenom uppgradera 
marknadssäkerheten utan att påverka syftet, som förblir en minskning av utsläppen.

Om utsläppsrätter inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter omklassificeras som 
finansiella instrument som en del av översynen av MiFID och om utsläppsrätterna ingår i 
ramen för marknadsmissbruk, måste bestämmelserna anpassas med tanke på dessa 
instruments särskilda karaktär. 

I förslaget till förordning införs därför en särskild definition av insiderinformation för 
utsläppsrätter. Till skillnad från det som gäller för traditionella finansiella instrument, är det 
inte emittenten utan i stället deltagarna på marknaden som är skyldiga att offentliggöra 
insiderinformation (emittenten är den ansvariga offentliga myndigheten, såsom kommission, 
vars klimatpolitikmål inte bör hindras av skyldigheten att offentliggöra information). Den 
information som ska offentliggöras kommer vanligtvis att avse den offentliggörande partens 
fysiska verksamhet, såsom installationernas kapacitet och användning.

Föredraganden av yttrandet stöder kommissionens förslag när det gäller att inkludera 
utsläppsrätter i marknadsmissbruksramen, för att garantera att all organiserad handel sker på 
reglerade handelsplatser, med liknande krav på transparens, organisation och marknadstillsyn. 
Ett antal ändringsförslag har samtidigt lagts fram för att förslaget ska bli effektivare.

En viktig aspekt av förordningen är särskilt att den innehåller ett undantag från skyldigheten 
att offentliggöra insiderinformation för de marknadsdeltagare som förmodligen inte i 
nämnvärd utsträckning kommer att påverka fastställandet av priserna för utsläppsrätter. 
Kommissionen avser att fastställa en minimitröskel för undantaget (uttryckt i termer av årligt 
koldioxidutsläpp eller tillförd effekt eller en kombination av dessa) genom en delegerad akt. 
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I praktiken är det endast information om verksamheten hos de största emittenterna inom 
systemet för handel med utsläppsrätter (som vanligtvis ingår i EU:s energisektor) som kan 
förväntas få en betydande effekt för fastställandet av bränslepriser: i EU är det 
uppskattningsvis runt 7 procent av installationerna (varav de ”stora” släpper ut över 
500 000 ton koldioxid per år) som står för 80 procent av utsläppen, medan endast 20 företag 
innehar nära hälften av de tilldelade utsläppsrätterna på marknaden.

För att undvika osäkerhet på marknaden vore det bra om de ovan nämnda tröskelvärdena från 
början tydligt fastställdes i förordningen. Föredraganden föreslår att tröskeln ska fastställas till 
3 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 300 MW installerad tillförd effekt för förbränning, 
för att se till att endast de mest relevanta marknadsaktörerna blir skyldiga att offentliggöra 
information. Man anser dock att kommissionen bör få befogenheter att ändra dessa 
tröskelvärden genom delegerade akter, för att ta hänsyn till den tekniska och 
marknadsrelaterade utvecklingen, till exempel för att hantera prisvolatilitet eller uppfattade 
marknadsasymmetrier.

Det tydliggörs dessutom att tjänstemän som är anställda av kommissionen eller 
medlemsstaterna och som har tillgång till insiderinformation tydligt bör förbjudas att delta i 
verksamhet som avser marknadsmissbruk.

Det läggs slutligen till en bestämmelse om att förordningen ska omfatta framtida system för 
handel med utsläppsrätter som EU kan komma att delta i till följd av globala 
överenskommelser, så att man garanterar samma nivå av marknadsskydd för dessa nya 
marknader som för EU:s system för handel med utsläppsrätter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Till följd av klassificeringen av 
utsläppsrätter som finansiella instrument, 
som ett led i översynen av direktivet om 
marknader för finansiella instrument, 
kommer även dessa instrument att 
omfattas av denna förordning. Enligt 
direktivet om EU:s system för handel med 
utsläppsrätter är Europeiska 
kommissionen, medlemsstaterna och 
andra officiellt utsedda organ bland annat 
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ansvariga för det tekniska utfärdandet av 
utsläppsrätter, deras fria tilldelning till 
industrisektorer och nya aktörer som kan 
komma i fråga för detta och, mer allmänt, 
utvecklingen och genomförandet av 
unionens klimatpolitiska ram, som stöder 
tillhandahållandet av utsläppsrätter för 
köpare inom EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. Dessa offentliga organ 
har, inom ramen för utövandet av sina 
uppgifter, tillgång till priskänslig 
icke-offentlig information och enligt 
direktivet om EU:s system för handel med 
utsläppsrätter kan de behöva göra vissa 
marknadstransaktioner i samband med 
utsläppsrätter. För att bevara de 
befogenheter som Europeiska 
kommissionen, medlemsstaterna och 
andra officiellt utsedda organ har att 
utveckla och genomföra unionens 
klimatpolitik, bör dessa offentliga organs 
verksamhet, som enbart sker inom ramen 
för denna politik och som avser 
utsläppsrätter, undantas från 
tillämpningen av denna förordning. Ett 
sådant undantag bör inte ha en negativ 
effekt för den övergripande 
marknadstransparensen, eftersom dessa 
offentliga organ har lagstadgade 
förpliktelser att bedriva sin verksamhet på 
ett sätt som garanterar ett ordentligt, 
rättvist och icke-diskriminerande 
offentliggörande av och tillgång till alla 
nya beslut, händelser och uppgifter som 
är av priskänslig natur. Det finns 
dessutom garantier för ett rättvist och 
icke-diskriminerande offentliggörande av 
särskild priskänslig information som 
innehas av offentliga myndigheter i 
direktivet om EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och dess 
genomförandeakter. Samtidigt bör 
undantaget för offentliga organ som utför 
verksamhet inom ramen för unionens 
klimatpolitik inte gälla om dessa 
offentliga organ utför verksamhet eller 
transaktioner som inte sker inom ramen 
för unionens klimatpolitik eller om fysiska 
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personer som arbetar för ett av dessa 
organ utövar verksamhet eller 
transaktioner för egen räkning.

Or. en

(Se ändringsförslag 2 till skäl 16.)

Motivering

Man bör bättre klargöra skälen och reglerna för uteslutandet av offentliga organ (emittenter 
av utsläppsrätter) från denna förordning om deras verksamhet sker inom ramen för unionens 
klimatpolitik. Det bör också klargöras att tjänstemän med tillgång till insiderinformation om 
utsläppsrätter inte får utöva verksamhet som avser marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Till följd av klassificeringen av 
utsläppsrätter som finansiella instrument 
som ett led i översynen av direktivet om 
marknader för finansiella instrument, 
kommer även dessa instrument att 
omfattas av denna förordning. Med tanke 
på dessa instruments särdrag och 
koldioxidmarknadens struktur, bör det 
säkerställas att medlemsstaternas, 
Europeiska kommissionens och andra 
officiellt utsedda organs verksamhet med 
avseende på utsläppsrätter inte begränsas 
när det gäller att genomföra unionens 
klimatpolitik. Skyldigheten att 
offentliggöra insiderinformation måste 
också gälla deltagare på den marknaden i 
allmänhet. För att undvika att utsätta 
marknaden för rapportering som inte är till 
nytta, och samtidigt se till att den planerade 
åtgärden blir kostnadseffektiv, tycks det 
nödvändigt att begränsa 
regleringseffekterna av denna skyldighet 
till endast de verksamhetsutövare inom 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
som – genom sin storlek och verksamhet –

(16) Eftersom en stor del av den 
icke- offentliga priskänsliga 
informationen som påverkar efterfrågan 
på utsläppsrätter innehas av enskilda 
deltagare på marknaden, bör skyldigheten 
att offentliggöra insiderinformation gälla 
deltagare på den marknaden i allmänhet. 
För att undvika att utsätta marknaden för 
rapportering som inte är till nytta, och 
samtidigt se till att den planerade åtgärden 
blir kostnadseffektiv, tycks det nödvändigt 
att begränsa regleringseffekterna av denna 
skyldighet till endast de 
verksamhetsutövare inom EU:s system för 
handel med utsläppsrätter som – genom sin 
storlek och verksamhet – rimligtvis kan 
förväntas ha en betydande påverkan på 
utsläppsrätternas pris. Lämpliga 
minimitröskelvärden för tillämpningen av 
detta undantag bör därefter fastställas i 
förordningen och kommissionen bör få 
befogenhet att ändra dessa minsta 
minimitröskelvärden genom en delegerad 
akt. Den information som ska 
offentliggöras bör avse den 
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rimligtvis kan förväntas ha en betydande 
påverkan på utsläppsrätternas pris. När 
deltagare på marknaden för utsläppsrätter 
redan uppfyller motsvarande skyldigheter 
att offentliggöra insiderinformation, i 
synnerhet enligt (Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr… om integritet 
och öppenhet på grossistmarknaderna för 
energi) bör skyldigheten att offentliggöra 
insiderinformation om utsläppsrätter inte 
medföra någon dubblering av obligatoriska 
offentliggöranden som har samma innehåll 
i sak.

offentliggörande partens fysiska 
verksamhet och inte dennes planer eller 
strategier för handel med utsläppsrätter.
När deltagare på marknaden för 
utsläppsrätter redan uppfyller motsvarande 
skyldigheter att offentliggöra 
insiderinformation, i synnerhet enligt 
(Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr… om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaderna för energi) bör 
skyldigheten att offentliggöra 
insiderinformation om utsläppsrätter inte 
medföra någon dubblering av obligatoriska 
offentliggöranden som har samma innehåll 
i sak.

Or. en

(Se ändringsförslag 1 till skäl 15a.)

Motivering

För att garantera säkerheten på markanden bör tröskelvärdena för undantaget från 
skyldigheten att offentliggöra insiderinformation fastställas i förordningen och anges i ett 
skäl tillsammans med skälen till varför undantagen införs. Det är också viktigt att tydligt 
utesluta handelsstrategier från den information som ska offentliggöras.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Kommissionen bör få befogenheter att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Delegerade akter 
bör i synnerhet antas när det gäller 
villkoren för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument, 
indikatorerna för otillbörlig påverkan som 
finns förtecknade i bilaga 1, tröskeln för att 
fastställa tillämpningen av skyldigheten till 
offentliggörande när det gäller deltagare på 
marknaden för utsläppsrätter, villkoren för 
upprättande av insiderförteckningar och 
tröskeln och villkoren för transaktioner 

(42) Kommissionen bör få befogenheter att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Delegerade akter 
bör i synnerhet antas när det gäller 
villkoren för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument, 
indikatorerna för otillbörlig påverkan som 
finns förtecknade i bilaga 1, 
tröskelvärdena för att fastställa 
tillämpningen av skyldigheten till 
offentliggörande när det gäller deltagare på 
marknaden för utsläppsrätter, villkoren för 
upprättande av insiderförteckningar och 
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som görs av personer i ledande ställning. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, inbegripet på 
expertnivå. När kommissionen utarbetar 
och upprättar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar överlämnas 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

tröskeln och villkoren för transaktioner 
som görs av personer i ledande ställning. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under det 
förberedande arbetet, inbegripet på 
expertnivå. När kommissionen utarbetar 
och upprättar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar överlämnas 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Det finns två tröskelvärden, ett som uttrycks i termer av koldioxidekvivalenter och ett annat 
som uttrycks i termer av installerad tillförd effekt för förbränning.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning gäller inte en 
verksamhet som rör utsläppsrätter och som 
utförs inom ramen för unionens 
klimatpolitik av en medlemsstat, 
Europeiska kommissionen eller ett annat 
officiellt utsett organ eller en person som 
handlar på deras vägnar.

2. Denna förordning gäller inte en 
verksamhet som rör utsläppsrätter och som 
enbart utförs inom ramen för unionens 
klimatpolitik av en medlemsstat, 
Europeiska kommissionen eller ett annat 
officiellt utsett organ eller en person som 
handlar på deras vägnar.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att organ som enbart utför verksamhet inom ramen för unionens 
klimatpolitik inte ska omfattas av förordningen, men att enskilda tjänstemän med tillgång till 
insiderinformation som kan påverka marknaden för utsläppsrätter även i fortsättningen fullt 
ut ska omfattas av reglerna om marknadsmissbruk.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
information anses vara av specifik natur 
om den anger omständigheter som 
föreligger eller rimligtvis kan komma att 
föreligga eller en händelse som har 
inträffat eller rimligtvis kan förväntas 
inträffa och om denna information är 
tillräckligt specifik för att göra det möjligt 
att dra slutsatser om omständigheternas 
eller händelsens potentiella effekt på 
priserna på finansiella instrument, på 
relaterade spotavtal avseende råvaror eller 
på de produkter som auktionerats ut på 
basis av utsläppsrätter.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
information anses vara av specifik natur 
om den anger omständigheter som 
föreligger eller rimligtvis kan komma att 
föreligga eller en händelse som har 
inträffat eller rimligtvis kan förväntas 
inträffa och om denna information är 
tillräckligt specifik för att göra det möjligt 
att dra slutsatser om omständigheternas 
eller händelsens potentiella effekt på 
priserna på finansiella instrument, på 
relaterade spotavtal och på 
utsläppsrätterna eller de produkter som 
auktionerats ut på basis av dessa.

Or. en

(Se ändringsförslag 6 till artikel 6.3.)

Motivering

Ändringen införs för att harmonisera ordalydelsen med andra bestämmelser i förordningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
”information som, om den offentliggjordes, 
skulle kunna förväntas ha en väsentlig 
inverkan på priset på dessa finansiella 
instrument, på relaterade spotavtal 
avseende råvaror eller på de produkter som 
auktionerats ut på basis av utsläppsrätter” 
avse information som en potentiell 
investerare skulle kunna förväntas utnyttja 
som en del av grunden för sitt 

3. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
”information som, om den offentliggjordes, 
skulle kunna förväntas ha en väsentlig 
inverkan på priset på dessa finansiella 
instrument, på relaterade spotavtal 
avseende råvaror och på utsläppsrätter 
eller de produkter som auktionerats ut på 
basis av dessa” avse information som en 
potentiell investerare skulle kunna 
förväntas utnyttja som en del av grunden 
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investeringsbeslut. för sitt investeringsbeslut.

Or. en

(Se ändringsförslag 5 till artikel 6.2.)

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket gäller inte en deltagare på 
marknaden för utsläppshandel om 
installationerna eller flygverksamheten 
som den äger, kontrollerar eller ansvarar 
för, under föregående år uppvisade utsläpp 
som inte överskred en minimitröskel för
koldioxidekvivalenter och, om de bedriver 
förbränningsprocesser, har haft en 
installerad tillförd effekt som inte 
överskrider en minimitröskel.

Första stycket gäller inte en deltagare på 
marknaden för utsläppshandel om 
installationerna eller flygverksamheten 
som den äger, kontrollerar eller ansvarar 
för, under föregående år uppvisade utsläpp 
som inte överskred en minimitröskel på 
3 miljoner ton koldioxidekvivalenter och, 
om de bedriver förbränningsprocesser, har 
haft en installerad tillförd effekt som inte 
överskrider en minimitröskel på 300 MW.

Or. en

Motivering

För att öka säkerheten på marknaden bör man i förordningen från början fastställa 
tröskelvärden för undantaget från skyldigheten att offentliggöra information. Dessa siffror 
har valts för att endast omfatta stora deltagare på marknaden, vars verksamhet förmodligen i 
nämnvärd utsträckning kommer att påverka fastställandet av priserna, dvs. ungefär 
75 procent av hela marknaden för utsläppsrätter. Observera att 3 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter motsvarar 6 ”stora” installationer som släpper ut 500 000 ton var.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom en delegerad 
akt i enlighet med artikel 31, fastställa en 
minimitröskel för koldioxidekvivalanter 
och en minimitröskel för installerad 

Kommissionen ska, genom en delegerad 
akt i enlighet med artikel 31, få befogenhet 
att ändra minimitröskeln för 
koldioxidekvivalanter och minimitröskeln
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tillförd effekt när det gäller tillämpningen 
av undantaget i andra stycket.

för installerad tillförd effekt när det gäller 
tillämpningen av undantaget i andra 
stycket. Samtidigt som kommissionen 
antar den delegerade akt som avses i detta 
stycke ska den bedöma om en ändring av 
minimitröskeln för koldioxidekvivalanter 
eller minimitröskeln för installerad 
tillförd effekt uppfyller behoven till följd 
av ny teknik och marknadsutveckling.

Or. en

Motivering

Fastställande av en tröskel från början är av avgörande betydelse för att garantera större 
tydlighet för deltagare på marknaden och för att undvika rättslig osäkerhet, men det är även i 
fortsättningen lämpligt att kommissionen får befogenhet att ändra tröskelvärdena genom en 
delegerad akt, för att kunna hantera marknadsproblem (uppfattade asymmetrier, 
prisvolatilitet, m.m.) och/eller politiska behov (såsom en minskning av utsläppen över tiden 
till följd av unionens klimatpolitik).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En behörig myndighet kan tillåta att en 
emittent av ett finansiellt instrument 
senarelägger offentliggörandet av 
insiderinformation under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:

5. En behörig myndighet kan tillåta att en 
emittent av ett finansiellt instrument eller 
en deltagare på marknaden för 
utsläppsrätter senarelägger 
offentliggörandet av insiderinformation 
under förutsättning att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det finns inga skäl till att utesluta deltagare på marknaden för utsläppsrätter från 
möjligheten att få officiellt tillstånd att senarelägga offentliggörandet av insiderinformation.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När Europeiska unionen deltar i ett 
system för handel med utsläppsrätter med 
ett tredjeland, ska utsläppsrätter inom 
ramen för detta system och produkter som 
auktionerats ut på basis av detta omfattas 
av denna förordning. Kommissionen ska, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 31, fastställa kriterierna för 
inkludering.

Or. en

Motivering

Marknadsskyddet bör också garanteras för handelssystem som unionen i framtiden kan 
komma att delta i till följd av globala överenskommelser.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 32 i 
fråga om komplettering och ändring av 
villkoren för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument, 
definitionerna i denna förordning, villkoren 
för att upprätta insiderlistor, villkoren för 
transaktioner utförda av personer i ledande 
ställning samt arrangemang för personer 
som lämnar information som kan leda till 
att överträdelser av denna förordning 
upptäcks.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 32 i 
fråga om komplettering och ändring av 
villkoren för återköpsprogram och 
stabilisering av finansiella instrument, 
definitionerna i denna förordning, 
tröskelvärdena för tillämpningen av 
skyldigheten att offentliggöra för 
deltagare på marknaden för 
utsläppsrätter, villkoren för att upprätta 
insiderlistor, villkoren för transaktioner 
utförda av personer i ledande ställning 
samt arrangemang för personer som lämnar 
information som kan leda till att 
överträdelser av denna förordning 
upptäcks.



PA\896251SV.doc 13/13 PE485.944v01-00

SV

Or. en

Motivering

Tröskelvärdena för utsläpp bör anges bland de bestämmelser som kommissionen kan 
komplettera eller ändra genom delegerade akter.


